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Beste ouders/ verzorgers,  

 

Door middel van deze gids willen wij u graag informeren over de gang van zaken in deze groep. 

Voor elke groep is er specifieke informatie. De informatie is te vinden in deze gids. Voor de 

algemene informatie verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Deze hebben de kinderen 

meegekregen naar huis. Ook kunt u de schoolgids vinden op onze website.  

Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan horen wij het graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Anja Wolterink (dinsdagmiddag) 

en Anneloes Meijer      

 

 

 

1. Inleiding. 

Het begint voor iedereen in een nieuwe groep met een periode van wennen en aanpassen. Deze 
eerste periode kan behoorlijk vermoeiend zijn, want dit vergt tijd en inspanning. Vooral het vertrouwd 
raken met de gang van zaken in de nieuwe groep kan in het begin wel even moeilijk zijn. Hopelijk is 
deze periode snel voorbij en voelt uw kind zich al snel thuis in zijn/ haar nieuwe groep. 

Het is voor kinderen prettig en duidelijk dat er in de groep regelmaat en structuur is. Elke maandag 
bespreken we daarom de aankomende week aan de hand van de planning op het planbord. Ook staat 
er op het digibord de dagplanning in picto’s. Deze dagplanning wordt elke morgen besproken. Het is 
voor de kinderen ook duidelijk wat de afspraken zijn en waar ze alle spulletjes kunnen vinden in de 
klas. Ervaring leert dat de kinderen veel steun hebben aan deze gestructureerde manier van werken.  

2. Wat leert mijn kind in middenbouw 3?  

Graag willen wij in dit hoofdstuk ingaan op de manier van werken in deze groep. U vindt in dit 
hoofdstuk informatie over het groepsdoorbrekend werken. Ook worden de verschillende vakken kort 
toegelicht. 

Groepsdoorbrekend werken. 

Op de Elimschool proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van uw kind. Er wordt 
daarom groepsdoorbrekend gewerkt. Dit gebeurt bij de vakken rekenen en lezen / begrijpend lezen. 
Op alle dagen van de week, met uitzondering van de woensdag rekenen we van 9.15 tot 10.15 uur en 
lezen we van 10.45 tot 11.20 uur. Bij het groepsdoorbrekend werk klinkt de bel, waarna alle kinderen 
naar hun eigen niveaugroep gaan. Dit kan ook best in een andere klas zijn. Zo werkt uw kind altijd in 
een groep met hetzelfde niveau. Op deze manier kan optimale instructie en aandacht worden 
gegeven aan alle kinderen. 

 

 

 

 



Ochtendprogramma: 

Stillezen aan het begin van de morgen. 

Elke morgen beginnen we met stillezen. Om 8.25 uur klinkt de bel en gaan de kinderen naar binnen. 
Zo kunnen we ook echt om 8.30 uur starten met de dag. Omdat kinderen ’s morgens vroeg nog lekker 
‘fris’ zijn, en zich dan ook goed kunnen concentreren, hebben we ervoor gekozen om op dit moment te 
beginnen met stillezen. Tevens leert de ervaring, dat dit voor de kinderen een rustmoment is, zodat de 
kinderen fijn aan de nieuwe dag kunnen beginnen. Deze inloop is tevens een goed moment voor de 
leerkracht om de kinderen wat (extra) instructie te geven of om te oefenen met educatieve software op 
de computer. 

Dagopening en Bijbelverhaal.  

De Elimschool is een Christelijke school. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veel mogen leren 
over de liefde van God. Dit mogen ze ervaren uit de Bijbelverhalen die dagelijks verteld worden. 
Hierbij wordt de methode ‘Levend water’ gebruikt. Wekelijks is er bij de Bijbelverhalen een verwerking. 
Deze wordt op vrijdag door de kinderen gemaakt. 

Naast de verhalen worden er ook veel liederen gezongen. Iedere dag beginnen we met gebed en aan 
het eind van de schooldag sluiten we af met gebed. Ook voor het middageten beginnen we samen 
met een lied of gebed. 

Iedere maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Ons zendingsgeld komt ten 
goede aan een zendingsproject. Dit project wordt door de leerkrachten gezamenlijk gekozen. Hierover 
wordt u op de hoogte gehouden in de nieuwsbrief. 

Eén keer per maand op woensdag hebben we een maandviering in de gymzaal met alle kinderen en 
leerkrachten. We luisteren dan naar een verhaal en zingen liederen tot eer van God. 

Rekenen. 

Zoals eerder beschreven wordt er gerekend in groepsdoorbrekende niveaugroepen. Er wordt gewerkt 
uit de methode Reken Zeker. Tijdens rekenen wordt ook veel aandacht besteed aan zelfstandigheid 
en uitgestelde aandacht (wachten totdat de juf bij je komt en ondertussen doorgaan met een andere 
opdracht.) 

Pauze. 

Om 10.15 uur gaan we een kwartier naar buiten. Op het plein is er altijd minimaal één pleinwacht 
aanwezig. Er zijn goede afspraken gemaakt over het spelen op het plein. Zo kunnen we er een 
gezellige pauze van maken. 

Om 10.30 uur gaan we eten en drinken in de klas. Wilt u iets gezonds mee geven voor de kleine 
pauze? (geen prik, snoep, chips enz.) Ook zou het fijn zijn als drinken van thuis zoveel mogelijk wordt 
meegegeven in een beker of een flesje. Zo kunnen we samen zorgen voor een beter milieu! Ook is er 
de mogelijkheid om tegen betaling schoolmelk, yoghurtdrank of chocomelk voor uw kind te bestellen. 
Voor informatie hierover, kunt u terecht bij juf Minkjan. Op maandag en dinsdag mogen de kinderen 
gezonde koekjes meenemen.  

Lezen. 

Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen leesonderwijs uit de methode Estafette. Dit gebeurt, 
zoals eerder beschreven groepsdoorbrekend. In deze methode ligt de nadruk op het technisch lezen 
(vlot en foutloos lezen). Met nieuwe leesboekjes, verbeterde lessen en meer leestijd, hopen we dat 
kinderen meer leesplezier krijgen en hun leesniveau te kunnen verbeteren.  



Op donderdag en vrijdag krijgen de kinderen begrijpend lezen. Ook dit wordt groepsdoorbrekend 
gegeven. Wij gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de kinderen 
teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en 
woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit 
motiveert leerlingen om de tekst te lezen. 

Eén keer in de drie weken gaan we naar de bibliotheek. Daar mogen de kinderen een leesboek 
uitzoeken, waar ze op school uit mogen lezen.  

Spelling. 

Spelling wordt gegeven uit de methode ‘Taal Actief’. Een methode die er mooi uitziet en die naast veel 
instructiemoment ook herhaling biedt. De kinderen krijgen 2 keer per week 60 minuten en 1 keer per 
week 30 minuten les uit deze methode. Ook tijdens spelling wordt rekening gehouden met de 
verschillende niveaus. De leerkrachten werken met de instructietafel.  

Eten / pauze. 

Tussen de middag eten we samen in het lokaal. Voor het eten beginnen we met een lied of met 
gebed. De kinderen gebruiken tijdens het eten een theedoek op hun tafel. Na het eten poetsen alle 
kinderen hun tanden. Vervolgens wordt er nog even gelezen. Na het eten gaan de kinderen naar 
buiten. Tijdens de pauze is er een pleinwacht aanwezig. 

Middagprogramma: 
 

Taaltrapeze. 

Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag krijgen de kinderen les uit de methode ‘Taaltrapeze’ Deze 
methode is gericht op het vergroten van de woordenschat. Achter in de klas staat een map met de 
nieuwe woorden.  

Verkeer. 

Elke woensdag krijgen de leerlingen verkeer. Bij verkeer werken we met de methode ‘Wegwijs’. De 
kinderen leren hoe ze op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. 

Wereldoriëntatie. 

Wekelijks kijken we het programma ‘De buitendienst’. Hier wordt op een leuke manier veel informatie 
gegeven over bepaalde onderwerpen die met natuur te maken hebben. 

Geschiedenis 

Dit schooljaar werken we over de geschiedenis van af -3000 tot 1500. De volgende thema’s komen 
aan bod: 

- Hunnebedden 
- Romeinse limes 
- Willibrord 
- Karel de Grote 
- Hebban olla vogala 
- Floris V  

We bekijken films, lezen teksten en maken vragen over de tekst. De verwerking van de les zal op 
verschillende manieren plaatsvinden.  



Aardrijkskunde 

Ook wordt er elke week aardrijkskunde gegeven. Hiervoor wordt het blokboek gebruikt. We 
behandelen dit jaar Nederland. We lezen samen de tekst, kijken filmpjes die deze tekst ondersteunen 
en maken een verwerking van de les, bijv. door vragen te beantwoorden, te werken aan een opdracht 
op de computer, of door samen te werken aan een groepsopdracht. (Bijv. collage)  De leerlingen 
zullen regelmatig huiswerk krijgen van aardrijkskunde/topografie. 

Engels 

Dit jaar wordt er één keer per week Engels gegeven. Hiervoor wordt een nieuwe methode: ‘Real 
English’ gebruikt.  

Gymnastiek  

De kinderen krijgen op dinsdagmiddag en vrijdagochtend gym. Beide lessen worden gegeven door 
de eigen leerkrachten.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter goede gymschoenen meeneemt, met lichte zolen? Na 
afloop van de gymles moeten alle kinderen verplicht douchen. Dus naast gymkleren en goede 
schoenen moeten ze een handdoek en schoon ondergoed bij zich hebben. Wij raden u aan om de 
gymspullen te voorzien van naam.  

Mag/ kan uw kind om welke reden dan ook niet gymmen of douchen, wilt u dit dan vooraf aan ons  
doorgeven, middels een briefje, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen? 

Schrijven. 

Een keer per week wordt er ook schrijven gegeven. Na een uitleg over de nieuwe letter, werkt ieder 
kind in zijn/haar eigen schrijfschrift.  

Techniek, tekenen, handvaardigheid. 

Het is leuk en belangrijk om creatief bezig te zijn! Daarom krijgen de kinderen handvaardigheid, 
tekenen en techniek. Dit kan ook aan de hand van een thema zijn. Het kan zijn dat kinderen af en toe 
materiaal moeten meenemen van huis. Dit wordt ruim op tijd doorgegeven aan de kinderen. 

Muziek/drama.  

Muziek wordt o.a. gegeven uit de methode ‘Muziek, moet je doen.’ We leren nieuwe liederen en 
gebruiken verschillende instrumenten.  

Ook wordt er drama gegeven. We oefenen verschillende drama-activiteiten. Zo leren de kinderen hoe 
ze zich kunnen uiten op het ‘toneel’.  

Sociale vaardigheden. 

Door de hele school wordt gebruik gemaakt van ‘de Kanjertraining’ voor het oefenen van sociale 
vaardigheden. Er komen verhalen aan de orde waarin een bepaald thema naar voren wordt gebracht. 
Een voorbeeld hiervan is ‘piekeren’ of ‘pesten’. Tijdens de lessen maar vooral ook in andere situaties 
worden de kinderen geconfronteerd met hun gedrag. De methode biedt veel visuele ondersteuning in 
de vorm van gekleurde petten, posters en werkboekjes. 

 

 



3. Algemene informatie. 

Logopedie / fysiotherapie / PMT. 

Alle nieuwe kinderen worden gescreend. Er wordt gekeken of uw kind behoefte heeft aan logopedie, 
fysiotherapie of  psychomotorische therapie. Verder kunnen de leerkracht of ouders/verzorgers bij hen 
aankloppen voor vragen. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u dat door de desbetreffende 
persoon meegedeeld.  

Verjaardagen. 

Wanneer uw kind jarig is, wordt dat natuurlijk ook in de klas gevierd. Wilt u vooraf doorgeven wanneer 
uw kind wil trakteren in de groep? We vieren de verjaardag altijd om 10.30 uur. Wilt u bij traktaties 
zoveel mogelijk kiezen voor iets gezonds?  

Tip: in plaats van een traktatie voor de leerkrachten, is een envelopje voor de zending erg welkom! 

Intern Begeleidster. 

De Intern Begeleidster voor deze groep is juf Jeanine Baan. Een Intern Begeleidster kijkt en denkt 
mee, over de zorg voor kinderen. Ook zijn er groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Zo kan de 
ontwikkeling van uw kind goed in de gaten worden gehouden. 

Waardevolle spullen 

Geef liever geen waardevolle spullen mee naar school. Wanneer er toch dingen van waarde 
meegenomen worden, kunnen deze tijdens schooltijd bij de leerkracht in bewaring worden gegeven. U 
blijft echter zelf aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.  
 
Contact. 

Een goed contact vinden wij erg belangrijk. U kunt van ons verwachten dat wij contact opnemen, 
wanneer er zich problemen voordoen.  

Hopelijk vindt u dit ook belangrijk en stelt u ons ook op de hoogte bij problemen. Schroom niet om 
contact op te nemen! Graag willen wij van u vragen om dit zoveel mogelijk na schooltijd te doen. 
Soms kan het niet wachten, dan kunt u voor schooltijd ook altijd even bellen. 

Denkt u er ook aan ziekmeldingen voor schooltijd door te geven? 

Contactgegevens: 

Elimschool: 0548-542030        

Mail:  a.rosman@elimschoolrijssen.nl     

 a.wolterink@elimschoolrijssen.nl 

 

Wij hopen op een goed schooljaar!  

 

Met vriendelijke groeten, Anja Wolterink en Anneloes Meijer 


